
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
1.เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล 567,360.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62

2.เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
1.ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้นถ่ิน
*ค่าตอบแทนเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 50,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 5,000.00                                  ต.ค.61 - ก.ย.62

2.ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000.00                                  ต.ค.61 - ก.ย.62

3..ค่าเช่าบา้น 72,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

4.ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนสวสัดกิารสังคม  แผนงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสงเคราะห์ 

หมวด เงนิเดอืน

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนสวสัดกิารสังคม  แผนงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสงเคราะห์ 

หมวด ค่าตอบแทน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
1.รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
*ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายประเภทรายจ่ายน้ี 2,000.00                                  ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็เล่ม ค่าท าปกหนงัสือ 2,000.00                                  ต.ค.61 - ก.ย.62
*ต่าลา้ง อดั ขยายภาพ 2,000.00                                  ต.ค.61 - ก.ย.62

2.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

3โครงการจดัท าฐานขอ้มูลทะเบียนและยกยอ่งเชิดชูปราชญท์อ้งถ่ิน อบต.นาโพธ์ิ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
4.โครงการป้องกนัรณรงคล์ดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
5.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูพิ้การและผูดู้แลคนพิการ 20,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
6.โครงการโรงเรียนผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ 80,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
7.โครงการสงเคราะห์และเยีย่มบา้นเด็ก ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส 20,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
8.โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย 200,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
9.โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานตร์ดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ 30,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
10.โครงการอบรมอาชีพให้กบัประชาชนต าบลนาโพธ์ิ 30,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
11.โครงการอยูอ่ยา่งไรกบัวยัผูสู้งอายุ 50,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
12.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนสวสัดกิารสังคม  แผนงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสงเคราะห์ 

หมวดค่าใช้สอย



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าวสัดุส านกังาน 50,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
2.ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าครุภณัฑส์ านกังาน
*ค่าตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน จ านวน 2 หลงัๆละ 6,500 บาท 13,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

2.ค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
*ค่าคอมพิวเตอร์ส านกังาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) เคร่ืองละ 16,000 บาท 16,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าครุภณัฑเ์คร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์จ านวน 1 เคร่ือง 4,300.00                                  ต.ค.61 - ก.ย.62

ส่วนสวสัดกิารสังคม  แผนงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสงเคราะห์ 
หมวด  ค่าครุภณัฑ์

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส่วนสวสัดกิารสังคม  แผนงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสงเคราะห์ 

หมวด  ค่าวสัดุ

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ
อุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเจียระไนพลอย บา้นหนองต่อ หมู่ท่ี 8 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
2.อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้นการเกษตร หมู่ท่ี 7 บา้นโศกกะฐิน 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
3.อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ หมู่ท่ี 10 บา้นหนองหวา้ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
4.อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มตีมีด หมู่ท่ี 8 บา้นหนองต่อ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
5.อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุ่มทอผา้ไหม หมู่ 8 บา้นหนองต่อ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
6.อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุ่มทอผา้ไหม หมู่ 10 บา้นหนองหวา้ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
7.อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุ่มทอผา้ไหม หมู่ 11 บา้นหนองหวา้ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
8.อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุ่มทอผา้ไหม หมู่ 9 บา้นหนองหญา้รังกา 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
9.อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม หมู่ท่ี 8 บา้นหนองต่อ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
10.อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเล้ียงโค หมู่ท่ี 3 บา้นจอก 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
11.อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุ่มเล้ียงโค หมู่ 8 บา้นหนองต่อ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
12.อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุ่มเล้ียงโค หมู่ 9 บา้นหนองหญา้รังกา 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
13.อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุ่มเล้ียงโค หมู่ 9 บา้นหนองหญา้รังกา 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
14.อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสมุนไพรจินตนา หมู่ท่ี 8 บา้นหนองต่อ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
15อุดหนุนกลุ่มอาชีพอดัเมด็ปุ๋ ยอินทรียบ์า้นจอก หมู่ท่ี 3 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 10,000.00                                ต.ค.61 - ก.ย.62

ส่วนสวสัดกิารสังคม  แผนงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสงเคราะห์ 
แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

หมวด  เงนิอุดหนุน


